
Informationsbrev augusti 2011 
Skolstart! 

Ny webbplats 

Välkommen tillbaka till en ny termin, och ett nytt läsår! Du har väl 
inte glömt att Skogen i Skolan samlat en massa roligt material i vår 
övningsdatabas där du snabbt kan hitta nya övningar inför 
höstterminens lektioner! Vi har även samlat informativa faktablad 
som är fria för alla att använda! Hitta dina nya favoritövningar och 
faktablad på vår webbplats! 
www.skogeniskolan.se 

Skogen i Skolan har funnits på Internet sedan 1997. 2006 genom-
gick webbplatsen stora förändringar och sedan dess har sidan 
uppdaterats och förbättrats i omgångar. Men nu är det dags igen för 
en rejäl uppfräschning av skogeniskolan.se! Just nu pågår ett 
samarbete mellan Skogen i Skolan, SkogsSverige på Internet och 
Föreningen Skogen med avsikt att ta fram tre helt nya webbplatser. 
Vår nya sida kommer att bli mer interaktiv och innehålla nya 
spännande nyheter för er. Resultatet kommer ni att kunna se senare 
under hösten! Vi hoppas att ni har överseende med eventuella 
driftstopp i samband med lanseringen av vår nya webbplats, och vi 
vill gärna ta del av era synpunkter på den nya sidan vad det lider. 
Kontakta oss gärna om du har frågor kring, eller synpunkter om den 
nya sidan! 

Ute är inne 29-30  
september 2011 
 
Nu är det dags att anmäla sig! 
  
Programmet innehåller över 100 
workshoppar att välja 
bland - flera av dessa leds av 
workshopledare från Danmark, 
Finland, Norge och Island. 
 
Det kompletta 
konferensprogrammet  - som 
pdf-fil  - och en länk till 
anmälningsformuläret hittar du 
på www.utenavet.se  

Medel till din skolskog 

Skogsbruket i Jämtlands, Västra 
Götalands och Västerbottens län 
delar ut investeringsbidrag och 
projektmedel  till skolor med 
skolskog. I ansökan ska det 
anges vilka planer på 
investeringar, projekt eller 
utvecklingsmöjligheter som 
finns för och i skolskogen. 
Skolor som söker bidrag ska ha 
en skriftlig överenskommelse 
med markägaren som visar att 
skolan har rätt att nyttja skogen 
som skolskog. Läs mer om 
bidragen och hur du söker på 
Skogen i Skolans webbplats. 

Kurser under hösten 
Du har väl inte missat att anmäla dig till någon av höstens kurser eller 
konferenser? Läs mer om vad vi har att erbjuda, och anmäl dig via 
vår webbplats. 

Ha en riktigt härlig hösttermin! 
Skogen i Skolan 

http://www.skogeniskolan.se
http://www.utenavet.se

